Edital 001/2017
Vagas de Monitoria para o 19° Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG –
Unidade Diamantina

A Comissão de Organização do Seminário de Pesquisa e Extensão – Pólo 1 (Unidade
Diamantina) e a Coordenação de Extensão da Unidade Diamantina torna público o
presente edital, para a seleção de Monitores que receberão bolsas para atuarem no 19°
Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG.
1. Objetivo
A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG promove nos dias 08, 09 e 10 de
novembro de 2017, o 19º Seminário de Pesquisa e Extensão.
O evento tem o objetivo de divulgar, socializar e avaliar, tanto a produção extensionista,
quanto aquela oriunda da pesquisa científica, desenvolvidas nas Unidades da UEMG, por
alunos bolsistas e docentes orientadores e colaboradores. Devido a magnitude do evento,
estamos recrutando monitores para auxiliar o CAOS na administração do Seminário de
Pesquisa e Extensão.
2. Das Bolsas
2.1 Serão concedidas um total de 22 bolsas para as atividades de monitoria do
evento.
2.2 O valor de cada bolsa será de R$ 100,00. A carga horária total exigida será de
16 horas, divididas em três dias: 05 horas no dia 08/11 (17:00 às 22:00); 08
horas no dia 09/11 (8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00); 03 horas no dia 10/11
(8:00 às 11:00).
2.3 Nenhum monitor poderá receber mais de uma bolsa.
3. Dos requisitos para a participação no programa
3.1 Está matriculado na UEMG – Unidade Diamantina.
3.2 Preferencialmente está atuando como aluno voluntário nos projetos de
pesquisa e extensão aprovados pelos editais de pesquisa e extensão ou pela
Comissão Interna de Avaliação de Projetos de Pesquisa e Extensão.
4. Da Inscrição
4.1 Para se inscrever o aluno deverá enviar um e-mail para:
caos.diamantina@uemg.br até o dia 04 de novembro de 2017, com as
seguintes informações:
INome Completo
IINúmero de CPF e RG
IIIPeríodo Letivo que está matriculado
IVProjeto de Pesquisa e Extensão na qual está vinculado
VTelefone para contato

5. Da Classificação
5.1 Os alunos provenientes dos projetos de pesquisa e extensão da Unidade
Diamantina terão preferência no provimento das vagas de monitoria.
5.2 Caso o número de inscritos ultrapassem as 22 bolsas, serão classificados os
alunos que obtiverem a melhor nota global do curso matriculado.
5.3 Em caso de empate, o aluno com idade superior ficará com a vaga.
6. Do resultado
6.1 O Resultado das vagas de monitoria será divulgado no site da UEMG e no
mural de avisos da Unidade Diamantina no dia 06 de novembro de 2017 a
partir das 11 horas.
7. Recursos
7.1 Os pedidos de reconsideração deverão ser interpostos pelo aluno até o dia 07
de novembro de 2017 às 11 horas.
7.2 O pedido de reconsideração deverá ser enviado para o e-mail:
caos.diamantina@uemg.br, contendo os motivos da interposição.
8. Da Classificação Final
8.1 O resultado final, homologado pelo CAOS, será disponibilizado no site da
UEMG e nos painéis de avisos no dia 07 de novembro de 2017 a partir das
17:00.
9. Das atribuições do monitor
9.1 Auxiliar o CAOS do Pólo 1 – Unidade Diamantina na organização geral do
evento.
9.2 Realizar o credenciamento dos participantes do Seminário.
9.3 Orientar os participantes provenientes das outras Unidades da UEMG sobre a
hospedagem e alimentação
9.4 Organizar as atividades do seminário: estrutura da sala, água para os
ministrantes, sinalização das salas.
9.5 Dividir os pôsteres nas salas descritas.
9.6 Auxiliar o Presidente no CAOS no que for necessário.
10. Disposições Gerais:
10.1 Cabe ao CAOS decidir sobre as questões não previstas neste edital.

Diamantina, 31 de Outubro de 2017
Prof. Paulo Roberto de Oliveira
Presidente do CAOS – Pólo 1

